
Entrevista nº 15 

Descreva-me a sua experiência de doença  

Então é assim, acho que como todas as pessoas é difícil aceitar um problema 

destes, um problema, uma doença oncológica é difícil de aceitar em qualquer 

situação, acho que sendo nós enfermeiros ou não sendo é muito difícil. É claro 

que com quarenta e um anos não estava à espera que me acontecesse uma 

coisa dessas, era uma pessoa saudável, quando ouvia as pessoas, às vezes as 

colegas queixavam-se ‘ai as costas, ai não sei quê!, eu nunca tive nenhum 

problema, era uma pessoa saudável e, quando, há uma familiar meu que fica 

doente, com um problema oncológico e eu, assim, por intuição, deu-me para ir 

fazer uma consulta de ginecologia que já dois anos que eu não fazia consulta de 

ginecologia; como o médico que me.. já me conhece, que me seguiu ao longo de 

.. meu ginecologista, disse-me ‘olhe, tem 41 anos, vai fazer uma mamografia, 

que vai ficar de referência para depois, para o futuro; eu vou fazer a 

mamografia, na maior das descontrações, ciente que estava tudo bem comigo, 

que não tinha nada e.. qual.. no dia que fiz a mamografia, foi no Dr. D. e ele, 

quem me fez a mamografia diz-me ‘ah, há aqui umas microclacificações, 

parecem-me umas coisas todas assim muito pequeninas, muito … mas não 

parece nada de maligno, no entanto, eu se fosse o seu ginecologista, pedia uma 

biopsia, faria uma biopsia’, e eu sempre na minha, naquela de que estava tudo 

bem, estava tudo bem disse ‘então e se eu não quiser fazer biopsia como é que 

se procede?’, ‘daqui a seis meses volta a fazer nova mamografia’. Só que o 



médico não deixou, cheguei cá e disse ‘não, vai fazer a biopsia!’. Pronto, 

passado quê .. um mês, mais ou menos, fui fazer a biopsia, mas no fundo já 

começava a sentir que havia alguma coisa que não estava bem e a partir daí.. 

acho que quando o médico, lá em Coimbra, me disse que havia qualquer coisa 

que não estava bem, houve um sentimento que, houve qualquer coisa, que me 

disse que não estava ou que havia qualquer coisa que não estava bem e no 

fundo, quando, quando telefonaram, quando a médica telefonou, para o meu 

marido, eu acho que no fundo já sabia, eu .. aquele tempo de espera, eu acho 

que já sabia que havia qualquer coisa que não estava bem, se calhar não estava 

era à espera de uma coisa tão grave mas eu sabia que havia qualquer coisa que 

não estava bem. Pronto, depois esse .. o dia que eu soube, cheguei a casa, havia 

vários problemas de saúde na minha família e tínhamos organizado um almoço 

com os colegas do serviço onde eu trabalhava, tinha levado o meu filho, a 

minha filha estava na escola, tinha levado o meu filho, tinha ligado para o meu 

marido a meio da tarde e achei realmente que ele não estava bem mas eu.. 

naquela altura nem pensei; quando cheguei a casa o meu marido recebe-me 

aqui, nesta sala, a chorar e eu lembrei-me de todos menos de mim, perguntei 

pela minha avó, porque a minha avó estava doente, se tinha falecido; por o meu 

tio, se tinha falecido; e ele não me dizia nada, só chorava, chorava, chorava, e 

não me dizia nada. Depois disse-lhe ‘o que é que se passa?’, ele disse ‘és tu, o 

que tens, o que tu tens na tua mama é maligno’ e eu, a minha reacção foi ‘mas é 

maligno como?, o que é? Quem é que te disse?, como é que sabes?. 



‘telefonaram-me’ – ‘quem é que te telefonou?’, eu preciso de saber quem é que 

e telefonou?, porque eu quero telefonar e quero saber o que se passa; e ele 

depois deu-me o número de telefone mas isto foi tudo assim.. eu acho que reagi 

assim muito inconscientemente, acho que não estava a percepcionar bem a .. 

acho que não estava a valorizar, não é valorizar, acho que não estava a 

interiorizar muito bem, acho que não.. no fundo acho que não acreditava que 

poderia ser tão mau, estava naquela ainda de, de uma.. de ver as coisas 

positivamente, a pensar que ‘não, isto não vai, isto não vai ser assim tão grave, 

não vai ser..’, pronto, ele deu-me o telemóvel do laboratório, onde estava a 

análise, eu liguei e pedi para falar com a médica e disse ‘eu sou enfermeira e eu 

preciso de saber o que eu tenho’ – ‘ah, mas eu já falei ao seu marido, e nós não 

costumamos dizer estas coisas á pessoa e não sei quê’ – ‘mas eu preciso de 

saber, porque eu preciso de me tratar, eu tenho que saber o que tenho, que é 

para saber com o que posso contar; tenho dois filhos pequenos e preciso de 

saber o que tenho’, depois ela disse-me ‘ a senhora tem um tumor da mama, 

em princípio é um carcinoma in situ mas só depois de ser operada é que saberá 

em concreto o que é que se passa’; bom, esse dia ainda tentei, não liguei logo 

para o meu médico, para o meu ginecologista, no dia a seguir, de manhã, fui, eu 

falei com ele no hospital, ele falou logo para a Bissaya, primeiro encaminhou-

me para a Bissaya, porque ele fez a especialidade dele na Bissaya, encaminhou-

me para a Bissaya, isto acho que foi numa terça-feira, e eu quinta-feira, na 

quinta-feira dessa semana, fui logo a uma consulta na Bissaya; a médica disse-



me logo que tinha de fazer mastectomia e quimioterapia, tinha que fazer 

(tristeza), foi logo, disse-me logo ‘a senhora tem que fazer mastectomia e 

quimioterapia’, e eu fiquei assim, não é?, porque é assim, pronto, … 

Qual foi a reacção? Não teve reacção? 

Não tive reacção (risos), eu acho que a minha reacção foi sempre lutar e sempre 

acreditar que ia conseguir e que dava a volta por cima, sempre, acho que 

sempre mantive essa atitude durante .. positiva, mantive essa atitude: sim, eu 

consigo, isto é uma coisa, pronto, a quimioterapia, assustava-me, assustava-me 

não .. acho que a única coisa que eu tinha medo na quimioterapia, era 

realmente a queda do cabelo, acho que foi a coisa que mais me preocupou, é 

uma estupidez mas era o que mais me preocupou, eu hoje digo assim 

‘francamente, com tantas outras coisas e eu só, só me preocupava ficar sem 

cabelo, preocupava-me’, pronto, era o que me, o que mais me custava. Depois, 

entretanto isto é das tais coisas, só me marcavam a decisão terapêutica, ora isto 

foi em Julho, só me marcavam a decisão terapêutica na Bissaya em Setembro, 

no inicio de Setembro, muito tempo à espera, e eu isso é que me angustiava, o 

saber que tinha qualquer coisa ali, que era para tirar e que estava tanto tempo à 

espera, e que podiam as coisas avançar, isso a mim é que me, pronto, 

preocupava-me. Depois, é das tais coisas (risos), a gente dá sempre a volta às 

coisas, consegue-se dar a volta às coisas, eu tenho um familiar que trabalha no 

IPO, ah não, depois um dos médicos do serviço, nessa altura nem pensei no meu 

familiar, um médico lá do serviço, um cirurgião, quando soube que a decisão 



que era tão, que o tempo de espera era tão grande, ligou para o Dr. MP, e então 

o Dr. MP dispôs-se a ver-me logo no dia a seguir, de manhã, e eu não queria ir 

porque tinha as coisas todas na Bissaya, tinha as coisas todas encaminhadas na 

Bissaya, pronto, ele andou toda a tarde a chagar-me a cabeça, e eu chorava, 

chorei toda a tarde, acho que foi o dia que mais chorei, chorei toda a tarde 

porque eu não sabia o que havia de fazer, pronto, por um lado o meu 

ginecologista já tinha pedido na Bissaya para me verem e o outro estava a dizer 

para eu ir para o IPO, mas pronto, fui!! Fui, fui para o IPO, e o Dr. MP disse-me 

‘então, a senhora (eu só levava apenas o resultado da biopsia, mais nada, o 

resto estava tudo na Bissaya) e ele disse – então mas o Dr. E. disse-me que a 

senhora que me ia trazer tudo, que a senhora enfermeira que me ia trazer 

tudo’, mas eu só tenho isto, o resto está tudo na Bissaya, não tenho nada; 

‘então e quer ser operada aqui, como é que é?’ e aí ele disse-me uma coisa que 

me fez pensar, disse-me assim ‘bem, se calhar fazemos quadrentectomia e a 

quimioterapia vai ter que fazer na mesma, mas pode ser possível não tirar a 

mama toda’ e eu aí disse ‘eu posso pensar, ir lá fora pensar um bocado e depois 

dizer-lhe alguma coisa? – ‘vá, pense e diga alguma coisa’. Saí, estava o meu 

marido comigo; depois disse ‘eu não sei, ele disse-me que era possível tirá-lo 

mas se calhar não fazer mastectomia, e entre fazer mastectomia e não fazer, 

acho que é preferível ficara aqui, não sei quê, não sei quantos mais’. E então 

fomos falar com o nosso primo, eu disse ‘olha, também, não perdemos nada, 

vamos ver e o nosso primo disse ‘acho que estais aqui muito bem’, ele ligou 



imediatamente para o Dr. e então, eu fui a uma quinta-feira, marcaram-me a 

decisão terapêutica logo para a quinta-feira a seguir e fiquei internada e na 

sexta-feira fui operada, com espaço de oito dias. É claro que eu nem olhei para 

trás, não é’, é assim, nem olhei para trás, avancei e fiquei. Em relação, não sei se 

queres que fale, em relação aos meus filhos, como é que eles (sim, a vivência 

também é em contexto familiar), pronto, em relação aos meus filhos, a minha 

filha era muito pequena, eu expliquei-lhe as coisas, não sei se ela, expliquei aos 

dois, não sei se ela entendeu muito bem a situação ou se não entendeu, ela 

agora diz que sim, mas não.. não sei, acho que não, ela não entendeu muito 

bem. O meu filho, tinha 15 anos, portanto estava numa fase complicada, 

extremamente ligado a mim, foi.. esteve comigo os primeiros 4 anos, o pai não 

estava cá, portanto, ele esteve comigo, é muito ligado a mim e eu acho que, 

toda a força que eu tinha eu preocupava-me mais com eles do que comigo, para 

mim estava sempre tudo bem, eu estava sempre bem, e preocupava-me 

sempre que eles estivessem bem, não lhes transmitir o meu medo, não lhes.. 

não ser negativa, não chorar à frente deles, nunca chorei nem no dia em que o 

meu marido me recebeu aqui a chorar, não chorei, chorava lá no serviço. Depois 

ainda havia.. trabalhei até ao dia em que fiz.. saí de vela na quarta-feira, na 

quinta-feira fui internada, preferi estar sempre a trabalhar, sempre ocupada; 

havia pessoas, porque depois as coisas sabem-se, acho que me conseguia 

manter sempre optimista, andar sempre .. mesmo aos doentes, às vezes.. houve 

uma senhora que me disse, não sei como é que ela soube, ela disse-me assim 



‘eu não sei como é que a senhora consegue andar aqui assim, com essa cara’ e 

eu disse ‘porquê?’ – ‘porque eu sei o que se passa consigo!’ – ‘então e acha que 

a gente deve desistir de lutar e deve desistir, não pode ser assim, eu não posso 

andar aqui a chorar, os doentes não têm culpa nenhuma dos meus problemas 

nem da minha situação!’, pronto, foi isso.. eu acho que sempre me preocupei 

mais com os outros do que comigo, os outros eram mais importantes, que eles 

não sofressem, que eles não sentissem o problema era mais importante para 

mim do que tudo o que eu passasse, aliás, eu só dizia, mesmo quando tinha que 

fazer a quimio, eu só dizia ‘que eles não me vejam a vomitar, que eles não me 

vejam mal disposta, nunca me vejam .. era a minha preocupação, era mais os 

outros do que eu propriamente. Depois, eu estava a falar da cirurgia, ah, 

pronto, na decisão terapêutica, realmente eles falaram-me na tumorectomia, 

mas aí pensei mais nos outros que em mim, porque era tumorectomia, 

quimioterapia e 25 sessões de radio, o que equivalia a estar um mês fora de 

casa e era complicado, porque, no fundo, isto não é por nada mas eu acho que, 

se eu tivesse fora a coisa abanava e ia por aí a baixo, eu não disse nada aos 

meus pais, nem aos meus sogros, não sabiam, só disse que tinha uns quistos na 

mama, que ia tirar, a minha mãe só soube, só soube que eu fiz mastectomia no 

dia a seguir, quando, depois de sair dos cuidados, que ela me telefonou, e ela 

perguntou-me ‘então filha, tiram-te muito da mama?’ e eu disse, ‘oh mãe, 

tiraram-me a mama toda!’, porque senão era o caos, era a minha avó que 

estava doente, era o meu tio que estava doente e se tinha estado ainda a incutir 



mais stress, então, foi melhor assim, eu fui operada, fui eu depois que lhe disse, 

quando eu já estava levantada e a falar, fui depois que lhe disse. E, pronto, 

quando foi na decisão terapêutica também, é como te digo, mais a pensar nos 

outros, mais a pensar em não estar tanto tempo fora de casa, optei por fazer 

mesmo uma mastectomia, não sei se fiz bem ou se fiz mal; as colegas, houve 

uma colega que me .. como é que eu te hei-de dizer, as pessoas são cinco 

estrelas no IPO, eu não tenho nada a dizer de ninguém, a colega o dia em que 

eu fui operada ela tinha-me.. recebeu-me o dia em que eu ia ser operada e 

depois no pós-operatório também foi ela que esteve comigo e disse-me ‘você 

pensou bem no que fez?’ – ‘ eu acho que sim’; ‘já pensou o que é fazer uma 

mastectomia assim, podia ter feito tumorectomia e podia não precisar de fazer 

mastectomia’, e eu disse ‘mas, eu.. eu acho que foi o melhor; acho que foi a 

melhor opção!’, mas ela, acho que não entendeu bem, não sei, eu neste 

momento, também não sei se fiz bem, se fiz mal, se calhar fiz mal, se calhar fiz 

bem, porque a radioterapia também acho que é um processo complicado de se 

passar e eu, nem foi tanto por isso, foi mais pelo afastamento, pela falta que ia 

fazer aqui em casa; é claro que foi complicado a primeira vez que me 

destaparam o penso, mas quis ver!, quis ver, disse ‘não, eu quero ver; tenho de 

me habituar!’, se eu te disser que agora me custa mais ver-me assim do que 

naquele dia isso é verdade, sofro mais agora do que .. sofro, é muito mais 

complicado agora do que naquela altura (emoção); naquela altura eu tinha um 

problema na mama, eu sabia que tinha que tirar qualquer coisa, para ficar bem 



e agora é mais complicado, é mais complicado, é complicado olhar para .. ao 

principio custava-me até entrar para o chuveiro e tomar banho, ver-me assim, é 

difícil, era difícil, agora vou aceitando mas é difícil, eu gostava de me vestir de 

maneira diferente mas não posso, gostava .. pronto, era uma pessoa 

extremamente, era muito mais activa, muito mais… também acho que essa 

parte também ficou afectada, mudou bastante, mudou bastante, não me deixo 

ir abaixo assim à frente de qualquer pessoa, mas o facto é que, às vezes, é difícil 

pensar, pensar no que me aconteceu. Depois, em relação á quimio, todas 

aquelas coisas de que eu tinha medo, os vómitos, o estar aí mal-disposta, o não 

poder.. o não poder fazer as coisas, que eu só dizia assim ‘oh, meu Deus dai-me 

força para eu, ao menos, poder aguentar quarta e quinta, para eu poder fazer a 

comida para eles’, para poder, porque não tive cá ninguém, estava cá a minha 

irmã mas ela estava a acabar o curso também, também foi uma fase complicada 

para ela, ajudava no que podia mas ela não estava de dia em casa, estava eu 

mas graças a Deus, fiz os seis ciclos de quimio e estive sempre bem, o meu filho 

pedia-se sempre que mal eu acabasse a quimio eu tinha que lhe ligar, falar com 

ele, dizer a mãe está bem, correu tudo bem e não sei quê, ele andava 

extremamente preocupado, o meu marido acompanhou-me sempre, nunca me 

.. nunca me deixou ir, nem a uma consulta, desde que fiquei doente, nunca me 

deixou ir sozinha a lado nenhum, sempre me acompanhou, sempre. Nunca 

deixou de estar ao pé de mim e o que eu decidisse para ele estava bem.   E 

pronto, eu decidi assim , quando foi da mastectomia, eles quando eu decidi, eu 



quero .. alguém disse ‘olhe, mas está aqui o seu marido’ e eu disse ‘mas quem 

manda em mim sou eu, o corpo é meu, a mama é minha e quem manda em 

mim sou eu’. Ele acompanhou-me até que, depois daquele choque inicial, eu 

acho que ele até reagiu bem, outro dia ele disse-me uma coisa engraçada, 

porque agora as coisas mudaram completamente, eu vejo as coisas de maneira 

diferente e na altura também nunca pensei que ia morrer, confesso, nunca 

pensei, agora penso, agora penso que posso.. que a coisas pode dar  a volta e eu 

posso morrer, mas é engraçado que no outro dia falava nisso com ele e o meu 

marido disse que nunca pensou nisso nem pensa, nem pensa, que não … diz ele 

‘eu nunca pensei que tu pudesses  morrer do tumor da mama e nem penso 

nisso, nunca pensei nem penso’, não sei o é que queres que te diga mais.  

Podes ir falando à vontade. Em relação ao estar internada como é que foi essa 

inversão de papéis? De enfermeira que presta cuidados para o doente que os 

recebe?  

Pois, foi complicado mas nós somos sempre um bocado mais privilegiados que 

os outros, acho eu. 

Fala-me um bocadinho sobre isso.  

Acho que temos sempre mais um bocadinho mais de atenção que as outras 

pessoas, acho eu. Acho que entre colegas (sentiu isso), senti!, senti, entre 

colegas e mesmo em relação aos médicos, senti isso, pelo menos no IPO. Há 

outras pessoas que dizem que não, mas eu senti isso, eu acho que, a não ser 

aquela colega, que realmente chocou-me a maneira como ela me falou, o resto 



das colegas não, foram extremamente atenciosas, inclusive houve uma noite, 

em que a senhora que estava ao meu lado ressonava até mais não, e o colega 

que fez noite, como havia quartos vagos, levou-me para outro lado, para eu 

descansar… mais, em relação a isso, pronto, havia sempre aquele cuidado.. ah, 

os que as colegas em diziam também, era para eu nunca, porque houve, na 

primeira fase, eu procurava muita coisa, muita informação e então via muita 

coisa e isto era uma confusão, e as colegas diziam-me sempre que perguntasses 

a elas quando tivesse duvidas e que não andasse, porque cada caso é um caso, 

cada pessoa é uma pessoa, e às vezes o que está nos livros não é tudo o que se 

passa e então, eu realmente fazia perguntas às colegas, deixei de ver livros, 

deixei de ver internet, de procurar na internet, deixei de tudo e quando tinha 

dúvidas perguntava, ou à minha médica ou às colegas. Sempre me 

responderam, eram sempre, pronto acho que sempre me explicaram tudo o 

que eu perguntava, se calhar nessa altura, como é que eu hei-de dizer isto, 

esquecia um bocado, acho que sim, que esquecia que era enfermeira, e punha 

tudo o que me vinha à cabeça, as dúvidas que eu tinha tomava nota num 

papelinho e chegava lá e perguntava, perguntava inclusive se podia tomar 

coisas, aqueles chás das ervanárias, quando andava a fazer a quimioterapia e 

elas, todas essas coisas todas elas me explicavam, tudo me diziam, portanto, 

acho que nessa altura deixei, nessa fase da quimioterapia, deixei de, deixei de 

ser enfermeira e passei a ser doente apenas, porque tinha dúvidas, chegava e 



perguntava e que as pessoas, quem estava lá, sabia mais que eu e me informava 

e que me, que me, pronto, que me dizia.  

Naquela fase em que não deixava de ser enfermeira, não é, o ter 

conhecimentos facilita ou não a vivência do processo de doença? O que é que 

sentiu?      

É assim, não facilita. Não facilita. É mais difícil para nós, eu acho que o não 

sabermos, a ignorância é muito boa na .. para este tipo de doenças; acho que o 

facto de uma pessoa não saber e eu, é como te digo, depois quando fui fazer 

quimio, optei por isso, deixei porque eu fui operada em Julho, eu passei o mês 

de Agosto naquela fase em que a médica ainda me disse, pode ser que não 

precise de fazer quimio, pode ser que não sei quê; aquela.. aquele mês eu 

passei aqui nesta sala com livros, com o computador à procura de coisas e não 

sei quê, e não sei quantos mais e foi uma loucura, quando fui à consulta de.., à 

primeira consulta de oncologia eu disse à médica ‘eu não aguento isto!, porque 

eu vejo tanta coisa, vejo isto, mais isto, mais isto, vejo aquilo’ e ela disse-me 

‘tem que confiar! e mais nada’. 

Essa necessidade de procurar informação era no aspecto só de ser uma doente 

que queria estar informada ou porque também era enfermeira e deveria estar 

informada?  

Pelas duas coisas. Pelas duas coisas! Isto é assim, pronto, aqui a nossa parte de 

oncologia, aqui, não temos grande contacto com.. temos fases terminais e 

depois a parte de tratamento em si não, não temos, não temos, pelo menos o 



serviço e eu, e eu .. estava a trabalhar num serviço, estava na cirurgia na altura, 

onde aparecia um monte, aliás, isto é assim, eu comecei por trabalhar na 

pneumologia e eu passei, pedi transferência da pneumo, na altura, porque foi 

na altura que começou a ficar, começou a haver cá quimioterapia, no serviço e 

começou a haver muitos tumores; havia muitos tumores pulmonares e eu não 

aguentava ver pessoas bem e que num mês morriam, um mês um mês e meio, 

pessoas de quarenta e poucos anos, morriam e então, houve uma fase em que 

eu não aguentava, dos doentes se sentarem, tipo o doente, recorda-me um 

doente, de se sentar, eu estava sozinha a fazer noite, e ele vir na cadeira de 

rodas, um homem de quarenta e poucos anos, que entrou super-bem, de vir na 

cadeira de rodas do quarto a ter comigo e de me dizer assim ‘oh, Srª enfermeira 

por favor dê-me qualquer coisa que eu já não aguento, o tempo da medicação 

não dava, as horas, o efeito não dava, não, pronto, não tinha duração suficiente 

e eu então só disse ‘eu não posso trabalhar num serviço destes!, não posso ver 

aqui assim as pessoas assim desta maneira, não posso, não posso!’; depois 

estive num sitio onde não havia, estive em ortopedia 13 anos, na ortopedia nós, 

é mais a parte de traumatologia, também tive, também tive um caso de uma 

senhora que nos marcou, esteve sempre connosco, de quarenta e poucos anos, 

também, com um tumor ósseo e que também preferiu estar connosco do que 

estar com a família, professora e essa senhora marcou-me mas pronto, era um 

caso, depois quando passei para a cirurgia eram muitos casos, então, a parte do 

intestino, a parte gástrica, montes de casos, montes de pessoas com tumores. 



Eu isso, no fundo, sempre … essa ideia de eles, aliás, eu pensava, eu posso dizer 

isto porque já o disse a várias pessoas, eu dizia assim’ eu se algum dia tiver 

alguma coisa destas eu não tenho estofo para aguentar, eu acho que me 

suicido! É verdade! Pensava que não tinha estofo para aguentar isto. Não 

consigo! Como é que eu vou aguentar uma coisa destas, sabendo que estou 

condenada? Pensava eu: ‘eu não aguento!’, ‘eu acho que tomo qualquer coisa e 

que desapareço’, nem sequer penso em tratar-me, pensava eu assim. Antes, 

depois… depois agarrei-me de todas as maneiras á vida, agarrei-me, agarrei-me 

a tudo, agarrei-me aos meus filhos e já … quando fiquei doente, já não via as 

coisas dessa maneira, já não via as coisas dessa maneira. Pronto, acho que o 

meu objectivo era lutar, era e continua a ser, lutar e conseguir vencer e 

conseguir que as coisas, que isto passe, e conseguir manter a minha saúde e 

criar os meus filhos e aquela ideia de, que eu tinha antes, de que não conseguia 

aguentar, eu acho que isso passou.   

Em termos de sentimentos, o facto de estar a viver uma inversão de papéis, 

não é, deixa de ser enfermeira que anda pela sala a cuidar dos doentes para 

ser enfermeira que está deitada a receber os cuidados, em termos de 

sentimentos o que é que sentiu na altura?  

 É assim, eu, como é que eu hei-de dizer isto, eu.. eu não me senti, não me senti 

.. não sei como é que eu te vou dizer isto, eu não me senti como doente, eu 

estava ali, eu sabia que estava doente mas acho que as pessoas continuavam-

me a tratar, pronto, até pela maneira de .. chamavam-me colega e não sei, 



pronto, embora eu estivesse ali sabia que não podia fazer o que eles estavam a 

fazer, estava do outro lado, como se diz, mas não .. e talvez como.. eu não sei, 

como eu vejo também.. como eu não vejo o doente como.. não te sei explicar 

isto, como eu não vejo o doente como (como um “objecto de trabalho”?), eu 

não me sentia como objecto de trabalho, exactamente, eu não vejo o doente 

assim, eu não vejo o doente assim, eu como enfermeira, não vejo o doente 

assim; é uma pessoa que está ali, essa pessoa tem família, tem.. é uma pessoa a 

quem eu me apegava, pelo menos os meus doentes de ortopedia, a quem eu 

me apegava, quando havia algum problema mais grave ou isso, eu nunca 

consegui separar o hospital, nunca consegui vir para casa e dizer assim ‘ficas aí, 

os teus problemas ficam aí’, há muitas pessoas que dizem isso, os problemas 

ficam aí e eu não penso, eu não, vinha para casa e pensava no doente a cama 

isto, que ali ficou, e este, e esta situação deste doente, o que é que se passará, 

às vezes, havia rapazes novos, recorda-me de um doente de 19 ou 20 anos, 

problemas com a namorada, o rapaz deixou de andar, deixou de não sei quê, 

sem ter nada, era tudo psicológico e eu nunca vi os doentes só como doentes, 

como instrumento de trabalho, como dizes, vi sempre, não sei, acho que 

sempre fui muito ligada às pessoas, e se calhar por isso, eu via os colegas 

também como se tivessem ligados a mim, como se tivessem  a viver o meu 

problema, pelo menos enquanto estive internada acho que as pessoas eram 

assim. Depois, na parte da quimio, aí pronto, aí acho que houve uma colega a 

quem eu perguntei e disse ‘nós não podemos estar a pensar em si como colega, 



ou em médicas, que já tivemos cá ou como.. não podemos, porque isso 

provoca-nos tamanho stress que não se pode’, então aí era como eu disse, essa 

fase passei a ser um doente ou uma pessoa que não se importava.. não procurei 

nem, depois de Agosto, não procurei .. quando comecei a fazer a quimio, não 

procurei nem um efeito secundário, nem … nada, só me limitava a escrever as 

dúvidas que tinha num papelinho, chegar lá e perguntar ‘olhe passou-se isto, é 

normal?, passou-se isto ou se, aconteceu-me uma coisas uma vez que ainda 

liguei para lá, olhe aconteceu-me isto, isto é normal?’, faz de contas.. aí nessa 

fase, esqueci tudo; na outra fase, quando estive hospitalizada, quando estive 

internada, quando fui operada, não!, não me senti como doente, não me senti 

como se tivesse outro .. talvez porque as colegas eram ‘a colega isto, a colega 

aquilo..’. 

Havia uma forma de tratar diferente? 

Diferente. Diferente. 

E o que é que percepcionou dessa forma de tratar? Foi bom para si? 

Eu acho que sim. Eu acho que sim, é muito importante porque, embora 

estejamos doentes não deixamos de ser enfermeiros. Eu acho que sim, que é .. 

que isso é muito importante, é muito importante. Assim como é importante 

quando, por exemplo, havia pessoas que .. os padres, por exemplo, é muito 

complicado chegar ao senhor António e chamar-lhe Sr. António, é complicado e 

eu acho que também o facto de as colegas chegarem  e dizer ‘oh colega tem 

aqui o comprimido para tomar, não sei quê’, acho que era agradável (sentiu isso 



como um mimo?), é agradável, é agradável, porque pronto, assim como 

também não gosto de chegar ao pé do senhor padre e dizer ‘oh Sr. António’, 

acho que ele também gosta, gostavam .. tive padres, não é?, gostavam de ser 

chamados Sr. Padre, pronto, eu acho que, acho que não é questão de haver 

diferença entre as pessoas, porque eu acho que nós somos todos iguais, não 

somos, mas eu penso que sim. Não somos, mas eu penso que nós somos todos 

iguais. Portanto não é o facto de, se calhar de chamarmos colega ou chamarmos 

Sr. Padre ou chamarmos, sei lá, Sr. Professor ou outra coisa, acho que não .. 

acho que isso não tem nada de maior, acho que as pessoas são o que são, por 

estarem internadas não deixa de ser professor, não deixa de ser enfermeiro, 

não deixa de ser padre, não deixa de .. é um ser humano que está ali, que está a 

viver uma situação de doença mas que não deixa de.. não é descaracterizado da 

sua profissão. 

Assim no geral, qual foi o significado que esta experiência teve para si? Como 

pessoa, como profissional, como ser no mundo? 

Sei lá. Isto assim, se eu te .. a minha vida deu uma volta completa. Completa!! 

Porque é como eu já disse, eu nunca pensei que isto me acontecesse a mim, 

nunca pensei e então acho que, tornou-me mais.. menos alegre, claro que em 

relação .. mais triste cá em casa, principalmente, acho que com os outros não se 

nota tanto, porque as outras pessoas dizem que eu estou na mesma, mas cá em 

casa com eles acho que não, que estou .. os barulhos metem-me confusão, eu 

gostava sempre de ter a casa cheia de gente e agora não tenho paciência; acho 



que estou bem é aqui assim, ao pé deles e sinto muito a falta quando eles não 

estão, a minha mãe agora no mês de Agosto, eles não tinham ATL, e teve-os lá e 

eu sentia-me.. teve-os lá 3 dias, eu foi um suplicio, estar sem eles, é difícil 

separar-me deles, deles, do meu marido e dos meus filhos, mais eles porque, 

pronto, os meus pais como estão longe e eu fui criada com a minha avó, os 

meus pais foram emigrantes, portanto, não tenho assim aquela ligação tão 

grande à minha mãe como tinha à minha avó. E depois, pronto, é como te digo 

foi uma fase que eu pensei sempre mais nos outros que em mim, eu via a minha 

avó a morrer, realmente, via morrer e não .. eu, olha, sei lá, acho que não 

pensava, não pensava, não pensava, eu acho que agia inconscientemente, acho 

que.. não, isto não é assim tão .. acho que via sempre as coisas de forma 

positiva, não sei, para mim, via sempre as coisas de forma.. mesmo a situação 

do meu tio, eu sempre esperava, embora soubesse no intimo, não havia 

hipóteses de vida, que ele não tinha hipóteses nenhuma mas estava sempre 

optimista, estava sempre a pensar ‘ai ele vai melhorar’, então até ele ser 

operado, pensava sempre ‘não, isto não vai correr mal, vai correr bem; isto está 

ali localizado, vão tirar e acabou-se foi isso que eu também pensei ‘está li, vão 

tirar e acabou-se’.  

Em relação á vida profissional, houve alguma coisa de diferente?    

Ai, ai!! Muita coisa. Pronto, é assim, em relação a isso .. o que mais me custou, 

foi o facto de me terem mudado de serviço. Porque eu estava num serviço de 

internamento, supostamente, onde era preciso fazer força, puxar doentes, 



mobilizar doentes, fazia essas coisas e eu não podia fazer e a equipa, os meus 

colegas foram excepcionais, excepcionais, apoiaram-me, todos os dias eu tinha 

a casa cheia de gente, nunca me deixavam sozinha, vinham-me buscar para 

lanchar, nunca, nunca me deixavam ora uns ora outros, foram, pronto, deram-

me mais apoio eles que quase a minha família. É verdade, é verdade, foram, 

foram cinco estrelas, pronto, todos, os colegas sempre, sempre, sempre aqui. 

Depois, quando, faltava pouco tempo, já tinha feito a quimio, quando faltava 

pouco tempo para eu ir trabalhar, quando me chamaram e eu estava a contar ir 

para lá, fazer manhãs e tardes, não fazer noites mas fazer manhãs e tardes e 

eles também, e eles também! Depois a enfermeira directora e a enfermeira 

supervisora, faltava uma semana ou duas para eu ir trabalhar, chamaram-me e 

disseram-me que não podia voltar para o serviço porque, por causa do meu 

braço, porque tinha que .. o braço podia inchar e elas não queriam, não queriam 

essa responsabilidade, foi mesmo assim, não queriam essa responsabilidade e 

então que elas tinham pensado em me pôr na consulta externa, que era uma 

coisa que eu não gostava, não gosto de centro de saúde, não gosto .. e eu disse 

‘mas porquê?, eu se estiver acompanhada por outra colega eu administrar 

medicação e fazer outras coisas eu faço, mobilizar os doentes realmente é mais 

difícil mas em principio, como é um serviço onde estamos 3 de noite e 3 de 

tarde e 4 ou 5 de manhã, portanto acho que não há problema’; as colegas, 

estavam dispostos a deixar-me fazer essas coisas e poupar-me um bocadinho, 

entre aspas, mas elas disseram que não; a enfermeira supervisora disse que, 



conhecendo-me que nunca me ia pôr lá novamente no serviço porque sabia que 

eu não tinha coragem de não fazer as coisas, foi assim que ela me disse ‘eu sei 

que não tem coragem de não fazer as coisas e sei que se vai para lá, vai fazer 

tudo e esse braço vai inchar e depois vai ser o caos e você depois vai .. não se 

vai sentir bem, e não sei quê não sei quantos mais…’, pronto, aí custou-me 

imenso. Custou-me imenso!! Porque as pessoas todas que me ajudaram 

naquela altura, naquela fase eu ia deixar de estar com eles e ia .. pronto e, ia 

para uma equipa completamente diferente, para um serviço que eu não 

gostava, que eu não gosto!, posso dizer, não gosto; eu gosto é de estar com o 

doente, gosto de cuidar do doente, gosto é de estar a cuidar do doente, gosto é 

de estar ali, não gostava.. foi difícil e é difícil. É o que mais me custa. (ainda 

hoje?) ainda! Ainda hoje. Ainda hoje! 

Mas na postura manteve sempre a mesma postura que sempre teve? 

Sim. Sim, sim, sim. Eu acho que sim, sempre alegre.  

Perante o mundo, depois de ter passado por esta fase, este processo 

complicado, apesar de ter sido sempre com espírito positivo que é muito bom, 

mas encarou o mundo de outra forma ou manteve sempre a mesma 

perspectiva do que nos rodeia? 

Não, acho que .. é assim, acho que a vida, as vezes, é muito injusta, até acho 

que é injusta para as pessoas que; às vezes, não merecem, porque a gente faz 

comparações a pessoas, eu que até era uma pessoa que nem me metia com 

ninguém, que me dava bem com toda a gente, que fazia tudo para, pronto, para 



dar um bom ambiente, mesmo em relação aos doentes da aldeia, quando havia 

qualquer coisa a minha avó estava sempre a telefonar-me, outras vezes eu só 

chagava lá em cima, chegava lá eu primeiro que os doentes que vinham da 

aldeia, senti-me um bocadinho injustiçada, acho que Deus foi um bocado injusto 

para mim, acho que não merecia, eu acho, na altura achava que não merecia, 

não sei, agora penso assim ‘Deus é que sabe, eu não sei nada’, mas na altura 

acho que, acho que Deus que foi um bocado injusto para mim, pronto, acho que 

e agora também, ao não me deixar fazer aquilo que eu gosto, também penso 

que não.. que não justo, pronto, porque pode até ser muito válido o trabalho 

que eu faço, é muito válido, é muito bom ouvir dizer que não sei quê, que a 

consulta que mudou muito desde que a outra colega foi embora, que eu sou 

uma pessoa completamente diferente, que as senhoras se abrem muito mais, 

falam muito mais, que não sei quê, não sei quantos mais, mas eu não me sinto 

realizada, eu não estou a fazer aquilo que eu gosto, eu não estou a cuidar dos 

outros, não estou ali, pronto, porque era o que eu gostava, pronto é o doente e 

a enfermeira de cabeceira, eu para mim, é esse.. é esse .. é esse o meu papel. E 

depois, houve outra coisa que me, pronto, também .. eu gostava de tirar a 

especialidade de reabilitação, no ano antes de ficar doente eu tinha concorrido 

pela primeira vez, acabou, não posso! É uma coisa que eu não posso fazer.. 

mais. Também não quero fazer mais nenhuma. Estar a fazer por fazer não 

quero.  

Sempre esteve muito ligada à ortopedia e a reabilitação, compreende-se.  



A doença limitou-me nesse aspecto, porque, pronto, limitou-me nesse aspecto, 

limitou-me no aspecto profissional, psicologicamente, claro que me afecta e 

depois, eu na altura pensava, sou operada faço a reconstrução, mas agora, (não 

pensa nisso?), penso!, já, a Drª já pediu, já fui .. já fui ver no particular, era para 

iniciar agora o processo em Setembro mas não o vou fazer ainda, porque com 

estas coisas das gripes, eu acho que prefiro esperar mais um tempo. Porque 

sempre são intervenções! E penso que vou esperar mais algum tempo, mas na 

altura não, pensava .. isto, pronto, tiro a mama, faço a reconstrução e pronto, 

nem pensava no resto, nem no braço, não pensava no resto. E agora penso, 

penso, olho mais friamente para as coisas, vejo..vejo que tenho limitações, 

pronto, que não sou  a mesma pessoa, não sou, não consigo, não consigo fazer 

o que fazia, não tenho o tempo que tinha, pronto, também por o horário, não 

tenho tempo que tinha para mim, nem para os outros, não tenho, tiraram-me 

isso também, estou à vontade delas. 

Mas já pensou ou tentou falar com elas da possibilidade de voltar? Agora que 

já passou um bom período? 

Já. Já. O serviço que me, os serviços que me propuseram foi esterilização e pós-

operatório de .. cirurgia de ambulatório, cirurgia de ambulatório onde nós 

temos de andar a puxar camas, tu conheces o nosso hospital?, eu não posso 

puxar camas.. eu não posso puxar camas, foi os serviços que me .. perguntei à 

enfermeira supervisora na altura então e cirurgia - ‘nem pensar!. Nem pensar!! 

Portanto eu agora penso, quer dizer vou pedir transferência, vou pedir 



transferência para onde?, ortopedia – não posso prestar os cuidados que 

prestava, não posso e tenho consciência de que não posso, porque são os 

aparelhos gessados, são não sei quê, são os doentes com prótese que é preciso 

mobilizar e não sei quê, não se pode .. não posso! Hoje estou consciente de que 

não posso; na cirurgia, é claro que, pronto, o que mais e nós aqui na nossa 

cirurgia, o pior é os cuidados intermédios, mas eu até nem ficaria ali, os outros 

doentes até se vão levantando, são aqueles pós-operatórios levezinhos, às 

vezes, são as bandas, são as hérnias, são essas coisinhas assim, mais levezinhas, 

que eu até acho que conseguia fazer, mas se eles me dizem que cirurgia, nem 

pensar, deixo-me estar onde estou, embora contrafeita, insatisfeita, é claro que 

as utentes e isso, acho que ninguém nota, mas eu não me sinto realizada, não 

me sinto bem a fazer o que estou a fazer. Mas pronto, estou como elas querem, 

elas quiseram assim. Mas estamos num tempo em que não podemos criar 

muitas ondas, porque se criamos ondas (estamos sujeitos..), estamos sujeitos, 

por vezes, a certas coisas, portanto mesmo, estou assim; sinto um bocado de 

revolta, sinto um bocado de revolta em relação a isso, mas pronto, foi o tempo, 

foi o tempo que eu tinha muito mais para mim; foi, epá, mesmo a nível 

monetário, nota-se muito, nota-se muito, mas essas coisas olha a gente pronto, 

vive com menos e também se vive e, principalmente, a minha satisfação 

pessoal, que não tenho. (e o dar-se bem com as colegas)  eu também me dou 

bem com elas, eu não tive problemas (mas o retorno é diferente, porque é uma 

relação continua) agora pronto, também já estou ali há dois anos ou há um ano 



e tal, um ano e meio, mais ou menos, mas é claro dou-me bem com elas e tudo 

muito bem, elas foram cinco estrelas, são cinco estrelas para mim, 

extremamente cuidadosas, não queriam que eu fizesse certas coisas e não sei 

quê, eu é que quando posso faço, quando não posso não faço, tenho que 

chamar e pedir ajuda, mas não.. mas pronto, não é o que eu .. não estou onde 

eu gosto!! Não estou onde eu gosto. 49.32    

É estranho e complicado não é?  
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